
روز / تاريخ
عنوان رشته 

شغلي
نام خانوادگينامرديف

نتيجه آزمون 
داوطلب

9مينابيعبدالرضا1

9قايديمحسن2

9شريفي رادزهرا3

9ناعميعلي1

9گيالنيعلي2

8فتحي نياايرج3

9قرطاسيپرنيان4

9موسوي طاهريعاتقه1

9موسويفاطمه2

9زيني وندروح الدين1

9لياقتي زادهمحمد1

9چشم براهزيبا2

8درخشندهمريم3

9توانايي بشرويهنيكو1

9كدخداييعزيز2

9اسكانيمحمد3

9اسكانياحمد4

9شيروزييسالم5

8بلوچيمحمد6

9حقانيمهدي1

8قاسم پورمهدي2

دوشنبه - 1396/09/27
خرمشهر

چابهار

نوشهر

آبادان

امام خميني «ره»

بوشهر

تهران

كارشناس 
ايمني 

وحفاظت 
سواحل وبنادر 

(1)



روز / تاريخ
عنوان رشته 

شغلي
نام خانوادگينامرديف

نتيجه آزمون 
داوطلب

9باقرزادهطاهره1
9عباسيشيرين2
9رضايي لريمهدي3
8بختياري پورروح اله7
9كردزنگنهفاطمه3
9غالمشاه پورفاطمه4
9محمديمحسن5

9موسويسيدعبدالوهاب1
9روشيابراهيم2
9محمدي زادهصابر3

8كوچكي ايدهعليرضا1
9هداوندعباس2
8باغنيمحمد-
8طغياني ريزيسمانه-

9طاهريبيژن1
9بيژن بهمييسميه2
9قاسم پورحامد3
9نورالدين موسيمهدي4
9اميريمحمدجواد5

9شمسامير1
9ازادمحسن2
9كيوان نژادمهدي3

9اسديمهرانوش1
9ساالريمحمدامين2
9پيرغيبيمحمدامين3

9باقريحسين1
9رباني شهرستانيافشار2

تهران

بندر لنگه

بندرعباس

چابهار

امام خميني

كارشناس 
ايمني 

وحفاظت 
سواحل و بنادر 

(3)

سه شنبه - 1396/09/28

كارشناس 
ايمني 

وحفاظت 
سواحل وبنادر 

لنگه(1)

بندرعباس



روز / تاريخ
عنوان رشته 

شغلي
نام خانوادگينامرديف

نتيجه آزمون 
داوطلب

9راستگوسوسن1

9اسمعيلي ميانشهريمحمد2

9زارع يرجيمنوچهر3

9رستميصبريه4

9عباديعباس5

8پورمحمدي شقوييشمس الدين6

9محبياحمد7

9رييسيرضا8

8معمارياسحاق9

9ميرزاپورمهران-

9دباغيشيما1

9ريگي حسين ابادينسرين2

9اسحق نيموريمحسن3

9هالالتندا1

9عليجان زادهمصطفي2

9ابراهيميمينا3

9شلمزارينسيم1

9محمديانليال2

9دهقانيانمريم3

9مهدي زاده ديواسيدمحمود1

9پيروزگلرخ2

9ميراحمديان بابااحمديسيدهاشم3

9دريانوردياسر1

8پيشگوعبدالحميد2

9ايرانيحسنيه3

لنگه

امام خميني

خرمشهر

چابهار

بندرعباس

تهران

كارشناس 
ايمني 

وحفاظت 
سواحل و بنادر 

(2)

چهارشنبه - 
1396/09/29



نتيجه آزمون داوطلبنام خانوادگينامرديفعنوان رشته شغليروز/ تاريخ

9هدايتيمحمدمهدي1

9علي عسگريمحمود2

9سليمي كچوييمرتضي3

9نوروزي قطب اباديمحمد4

9نصرالهي نسبمحمدهادي5

9بهشت ايينحسين1

9راستيمحمدامين2

9صديقسجاد3

8اسماعيل پورعباس4

9زارع پورسعيد5

9گنجي ارجنكيامين1

9مهدويمهرداد2

9نيكوسعيد3

9نظري ني نيهانيه1

9بديعي ازاندهياميرحسين2

9طاهرينواب1

9زارعي كريانيمصطفي2

9موسوي دهوييسيده فاطمه3

پنج شنبه - 1396/09/30
كارشناس تجهيزات بندري 

ودريايي (1)

بوشهر

امام خميني

بندرعباس

تهران

خرمشهر



نتيجه آزمون داوطلبنام خانوادگينامرديفعنوان رشته شغليروز/ تاريخ

9چمني فردمريم1

9اسدمجتبي2

9درسارام البنين3

محمدي خواه حسن يونس4
9كياده

9ماليي برجهريميترا5

9شيخ زادهسميه

8رسوليانرضا6

9حشم دارطيبه1

9اقاميريسيدمحمدامين2

9زيني پورسوقسحر3

9بلوكياحسان4

9دولت خواهمنصور5

9ساالري نسبزهرا6

خدابخشي صادق روح اله7
9ابادي

9حدادمعين1

9اسماعيليسينا2

9براهوييوحيد3

بندرعباس

امام خميني

چابهار

شنبه - 1396/10/02
كارشناس تجهيزات بندري 

ودريايي (2)
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